Functieprofiel Beoordelaar regio Zuid-West (standplaats: Rotterdam)
Wil je passende zorg voor nu en in de toekomst organiseren voor onze
klanten? Wil je zorgvuldig beoordelen wie recht heeft op zorg uit de Wlz?
Doe jij dit wel volgens de regels, maar vooral met aandacht voor de mens?
Dan verwelkomen we je graag bij het CIZ.
Wij zoeken gedreven beoordelaars met een passie voor de sociale
geneeskunde.
De wet is de basis van ons werk, maar de mens is ons uitgangspunt. Want
iedereen is anders. Het CIZ wil iedereen de zorg toekennen die bij hem past.
Dat vraagt ook bij de indicatiestelling om een persoonlijke benadering
waarin mensen geen nummers worden, maar mens blijven.
Wat ga je doen?
Als Beoordelaar kom je tot een besluit. Je besluit of aanvragen voldoen aan
de wettelijke eisen en je weet jouw besluit te onderbouwen. Je baseert een
oordeel op grond van de beschikbare informatie en verkrijgt telefonisch
aanvullende informatie waar nodig. Je werkt samen met een medisch
adviseur en een onderzoeker. In teamverband werk je aan zorgvuldige en
begrijpelijke besluiten binnen de wettelijke termijn. Je voert een collegiale
toetsing uit op een beoordeling van een collega en je bent in staat om op
opbouwende wijze feedback te geven. In deze rol heb je contact met allerlei
externe instanties en vertegenwoordig je het CIZ naar buiten toe. Je houdt
de aanvrager gedurende het proces op de hoogte van de procedure en de
voortgang van de aanvraag.
Wie ben je?
 Je hebt mbo/hbo werk- en denkniveau.
 Je bent zelfstandig en opereert het liefst in teamverband.
 Je beschikt over analytische vaardigheden en bent besluitvaardig.
 Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheden.
 Je beschikt over tact en kunt je inleven in de situatie van de klant.
Wat bieden we?
Wij bieden een inhoudelijke, verantwoordelijke en betekenisvolle baan. Een
afwisselende functie in een dynamische werkomgeving.
Het salaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal 2.911,89
bruto per maand (schaal 45, cao CIZ). Wij helpen en faciliteren je in jouw
eigen ontwikkeling en zoektocht in je loopbaan en ambitie, onder andere
met een persoonlijk ontwikkelbudget. Daarnaast bieden wij prima
secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een goede work life balance,
collectief pensioenplan en 6% eindejaarsuitkering.
Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je CV met motivatie per e-mail naar solliciteren@ciz.nl onder
vermelding van sollicitatie Beoordelaar regio Zuid-West. Als je meer wilt
weten over de functie, dan kun je contact opnemen met Ellemieke Lemckert
op 088-7892241 of Bart Jense op 088-7892188.

Het CIZ
Het Centrum indicatiestelling
zorg (CIZ) beoordeelt sinds
2015 of mensen recht hebben
op zorg vanuit de Wet
langdurige zorg (Wlz). Dit
gebeurt onafhankelijk en
objectief, naar richtlijnen van
het ministerie van VWS. Het
CIZ bestaat sinds 2005, eerst
als Stichting en met de
invoering van de Wlz als
moderne ZBO. De organisatie
telt circa 750 medewerkers en
heeft vestigingen in
Amsterdam, Nijmegen,
Rotterdam, Utrecht
(hoofdkantoor) en Zwolle.
Iedereen in de organisatie
werkt volgens het
inrichtingsprincipe
Operationeel Zelfstandige
Teams (OZT’s), waarin
medewerkers de ruimte
krijgen om - in samenspraak
met hun teamleden - hun
werk zelf zó in te richten dat
de beoogde resultaten worden
bereikt.
Het CIZ vindt het daarnaast
belangrijk dat (nieuwe)
medewerkers werken vanuit
‘bezieling’ van binnenuit: in de
vorm van eigen keuzes en
autonome drijfveren. Met
daarbij één uitgangspunt: de
klant staat centraal.

Indien je bij ons aan het werk gaat, zullen we je vragen om een V.O.G. (verklaring omtrent gedrag) te overleggen.

